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Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým 
právem  

Odvolání na legislativu:  

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.  

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky 
prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro 
zdraví.  

Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, 
pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.  

Vyjádření ministerstva zemědělství: 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 
1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá 
účinnosti 13. prosince 2014.  

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů v Domově pro seniory Dobětice 

Značení alergenů je pouze informační požadavek. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, 
všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, 
prodejen, pekáren atd.  

Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném 
stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.  

Zákonné ustanovení určuje „ jasně a zřetelně označit “ -  jedná se o označení, které bude strávníka 
dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že 
některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů. 
Pokrm vyrobený (připravený) ve stravovacím provozu nebo výrobek podávaný bez obalu s alergenní 
složkou, bude označen písmenem A ( A -jako alergen) a s daným očíslováním alergenu  
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Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování 

  
1) Obiloviny obsahující lepek, výrobky z nich 8) Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o  

všechny druhy ořechů 

2) Korýši a výrobky z nich  9) Celer a výrobky z něj 

3) Vejce a výrobky z nich 10) Hořčice a výrobky z ní 

4) Ryby a výrobky z nich  11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích 
vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich  13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 

7) Mléko a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich 

 

Číselné nebo slovní označení alergenu nemusí být vyznačeno, když je alergen uveden přímo 
v názvu jídla (např. rybí filé, celerový salát, vejce sázené, aj.) 
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